
BAB VI
KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Adapun kesimpulan yang diperoleh dari analisa yang telah dilakukan

adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil analisis peta pola persebaran tingkat kebisingan, nilai

ekuivalen tingkat kebisingan yang terjadi di unit produksi pengolahan minyak

dan inti sawit pada tugas akhir ini sebagai berikut:

a. Pola penyebaran kebisingan dipengaruhi oleh spesifikasi dan kondisi dari

mesin-mesin yang bekerja, yaitu daya mesin, putaran poros, jenis

transmisi, bagian mesin aus, sambungan elemen mesin kurang sempurna,

aliran steam turbin uap, dan gesekan antara jenis material buah dan inti

sawit dengan dinding media, pola sebaran pemetaan dapat dilihat pada

halaman lampiran.

b. Nilai kebisingan paling tinggi di stasiun strelizer adalah 100 dB(A), pada

stasiun kernel pant sebesar 101 dB(A), dan stasiun boiler sebesar 101

dB(A). Intensitas kebisingan pada ketiga stasiun tersebut melebihi NAB

kebisingan sebesar 85 dB(A), sehingga stasiun-stasiun tersebut

dikategorikan sebagai daerah dengan tekanan bising tinggi, tidak aman

bagi alat pendengaran pekerja.

2. Batas waktu maksimal secara aman dan kontinu sesuai standart DEPNAKER

RI untuk berada pada stasiun strelizer dengan kebisingan tertinggi shift

malam 100 dB(A) adalah 0,2 Jam 13 Menit, pada stasiun tangkos dengan

kebisingan tertinggi shift malam 94 dB(A) adalah 60 Menit, pada stasiun

threser dengan kebisingan tertinggi shift malam 99 dB(A) adalah 0,3 Jam 18

Menit, pada stasiun boiler dengan kebisingan tertinggi shift malam 101

dB(A) adalah 0,2 Jam 13 Menit, pada stasiun kernel plant dengan kebisingan

tertinggi shift pagi dan malam 101 dB(A) adalah 0,2 Jam 13 Menit, pada

stasiun digister dengan kebisingan tertinggi shift malam 88 dB(A) adalah 4
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Jam dan pada stasiun calrification dengan kebisingan tertinggi 88 dB(A)

adalah 4 Jam.

3. Pengendalian kebisingan dapat dilakukan secara teknis (kontrol engineering) dan

Administratif serta penggunaan alat pelindung telinga secara baik dan benar bagi

pekerja.

6.2 Saran

Dengan melihat kondisi yang terjadi di lingkungan, maka disarankan kepada

pihak perusahaan dan pemerintah untuk melakukan hal-hal seperti dibawah ini.

1. Melakukan penelitian lanjutan tentang kebisingan yang terjadi di pabrik terutama

dalam pengendalian teknis pada bagian-bagian bising yang tinggi, mengingat

tingkat kebisingan di pabrik tersebut cukup tinggi dan untuk mencegah adanya

kehilangan daya dengar pada pekerja.

2. Melakukan pengaturan waktu kerja dan istirahat sesuai dengan tingkat

kebisingan yang diterima pekerja, sehingga lama kerja maksimal tenaga kerja

dalam ruangan sesuai dengan standart NAB kebisingan ketenagakerjaan.

3. Pemetaan tingkat kebisingan yang ditandai dengan perwarnaan (hijau, kuning

dan merah) agar dijadikan sebagai standar perbaikan rambu peringatan bahaya

kebisingan di area pabrik.

4. Hasil pengukuran tingkat kebisingan pabrik perlu dievaluasi setiap tahun untuk

melihat perkembangan dan perubahan yang terjadi.

5. Memberikan fasilitas yang cukup kepada pekerja berkaitan dengan keselamatan

dan kesehatan kerja terutama yang berhubungan dengan kebisingan, salah

satunya adalah alat pelindung telinga.

6. Pemerintah diharapkan bertindak sebagai pelaksana program penyuluhan yang

lebih intensif terhadap keselamatan dan kesehatan kerja, khususnya tentang

kebisingan dan alat pelindung diri.

Sedangkan untuk pekerja yang sehari-hari di pabrik disarankan untuk:

1. Wajib menggunakan alat pelindung telinga secara baik dan benar ketika berkerja

pada intensitas kebisingan tinggi di lingkungan kerja.

2. Segera memeriksakan diri ke dokter jika terdapat gangguan dan keluhan

kesehatan akibat kebisingan yang terjadi di lingkungan kerja.


